
Handiscover expanderar i Europa med ny runda ledd 
av Entreprenörinvest (familjen Kamprad stiftelse) 
  
Handiscover.com, tjänsten som förmedlar semesterboenden för människor med begränsad 
rörlighet, tar in sex miljoner och expanderar i Europa. Kapitalet kommer bland annat från 
Entreprenörinvest Sverige, som ägs av Familjen Kamprads stiftelse.  
  
   – Vi ser att resemarknaden växer snabbt och att alla vill resa, även människor med begränsad 
rörlighet. Handiscover är inte bara en sympatisk tjänst, vi tror också att det är en väldigt bra 
affärsidé. Dessutom är personerna bakom bolaget dedikerade och har mycket relevant erfarenhet, 
säger Eva Nyvaller, vd på Entreprenörinvest som ägs av Familjen Kamprads stiftelse. 
  
Utöver Entreprenörinvest har tidigare investerare, bland andra Almi Invest och affärsänglar, också 
gått in med nytt kapital. 
  Ett år efter starten har svenska Handiscover vuxit kraftigt och är nu världens största bokningssajt 
för anpassade semesterboenden. De förmedlar i dag mer än 4 000 boenden i 37 länder. 
  
  –  Vi är glada och stolta att ha fått in en så erfaren, långsiktig och entreprenörsdriven investerare. 
Under 2016 har vi kunnat bevisa vår relevans för vår målgrupp och förberett för skalning i Europa. 
Med denna runda kan vi nu genomföra det och bygga vidare på vårt internationella team, säger 
Sebastien Archambeaud, VD och grundare Handiscover. 
  
Handiscover matchar rörelsehindrade resenärer med professionella och privata uthyrare, Bed & 
Breakfast, hotell, semesterboende. Kärnan är ett unikt klassificeringssystem som gör det möjligt 
för användare att välja boende baserat på deras nivå av fysisk rörlighet. 
  Anpassat semesterboende är ingen marginell fråga, över tio procent av befolkningen har av 
olika form av funktionshinder. Till det tillkommer alla äldre med begränsad rörlighet. 
Handiscovers bokningssystem underlättar inte bara för rörelsehindrade utan också för deras 
familjer och assistenter – man kan boka boenden där ingen behöver avstå från något. 
  
Kontakt Handiscover: Sébastien Archambeaud sebastien@handiscover.com telefon 070-729 31 33. 
Kontakt Entreprenörinvest: Eva Nyvaller info@entreprenorinvest.se telefon 0470-723390 
  
Entreprenörinvest Sverige AB investerar i entreprenörsdrivna små bolag utanför storstadsområdena 
för att bidra till bättre förutsättningar för tillväxt och sysselsättning samt för att skapa avkastning till 
vår ägare, Familjen Kamprads stiftelse. Entreprenörinvest har varit verksamt sedan 2013 och har 
hittills investerat i 14 olika bolag runtom i Sverige. 
  
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. De gör investeringar i hela landet via åtta 
regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar 
cirka tre miljarder kronor och har sedan start investerat omkring 1,8 miljarder i cirka 600 startups. 
Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Apple och Qlik eller noterats på olika 
börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.  

http://entreprenorinvest.se/
https://www.handiscover.com/en/
http://entreprenorinvest.se/
http://www.almiinvest.se/


  
 


